
 

 

 

 

 

 

         Nieuwsbrief 2022-4 

Terugblik op 2022 in cijfers 

Afgelopen jaar was voor ons een druk jaar met vele 

gesprekken. Met als resultaat per 1/12/22: 

-        35 actieve taalkoppels 

-        2 taalvragers op de wachtlijst 

-        38 vrijwilligers 

-        19 leerlingen in de taalklassen 

Taalkoppels: op dit moment lopen er 8 trajecten 

uit voorgaande jaren en 27 trajecten die dit jaar gestart zijn. We hebben dit jaar maar liefst 37 

koppelingsgesprekken gevoerd. Hiervan zijn 3 trajecten helaas niet op gang gekomen en 7 van deze 

trajecten zijn om diverse redenen al na een aantal maanden beëindigd. 

Naast het opstarten van nieuwe koppelingen hebben we dit jaar ook 16 trajecten afgesloten. 5 van 

deze trajecten liepen mede in verband met Corona al langer dan 2 jaar. De andere trajecten liepen 

gemiddeld 17 maanden. De gevoerde evaluatiegesprekken waren positief -  vaak blijven de 

taalmaatjes ook na het afronden van het traject contact houden. 

 Taalvragers: we hebben afgelopen jaar met 31 nieuwe taalvragers gesproken waarvan we 29 

hebben kunnen helpen met een taalmaatje of een plaats in de taalklas. 15  van de aanmelders 

werden naar ons doorverwezen door de Lev groep, 2 door het taalcafé en 2 kwamen van het 

Taalhuis. De anderen, waaronder 4 Oekraïners, hebben zich op eigen initiatief bij ons gemeld. We 

merken wel dat het aantal arbeidsmigranten/expats die zich bij ons aanmelden duidelijk groeit. 

Er melden zich overigens nog meer belangstellenden per jaar maar we doen niet met iedereen een 

intake. Afhankelijk van de taalvraag en ook de woonplaats verwijzen wij mensen ook naar andere 

organisaties en/of activiteiten. 

Taalvrijwilligers: we hebben dit jaar de wachtlijst kort kunnen houden omdat dit jaar tot onze 

vreugde maar liefst 19 (!) nieuwe vrijwilligers zijn gestart. Hieronder waren 7 vrijwilligers die zijn 

overgekomen van het Taalhuis. 32 vrijwilligers hebben op dit moment een (of 2) taalmaatje(s),            

2 staan op de wachtlijst en 4 zijn om diverse redenen tijdelijk niet beschikbaar. Er zijn afgelopen jaar 

3 vrijwilligers gestopt. 

 



 

Hulp gezocht 

Voordat Corona roet in het eten gooide organiseerden we elk jaar een wereldbuffet, waarbij de 

anderstaligen gerechten uit hun land van herkomst klaarmaakten voor de taalcoaches. We zouden 

dit graag in 2023 weer een keer willen organiseren. 

 

Omdat wij  het al best druk hebben met alles rondom 

taalcoaching zoeken we eigenlijk iemand die de praktische 

organisatie van dit evenement op zich wil nemen. Wie biedt 

zich aan? 

 

 

  

 

 

Verslag training Effectief coachen bij 2e taal verwerving 11 oktober 2022 

Op 11 oktober hebben we een avond gehad met Anneke ten Cate over dit onderwerp. Behalve 
taalcoaches waren er ook vrijwilligers van de taalclub en het taalcafé aanwezig, zodat we totaal met 
20 deelnemers waren. We kregen veel praktische tips, waarvan ik er een aantal noem: 

• Probeer bij alles tussenstapjes te bedenken.  
● Werk systematisch toe naar een afgebakend taaldoel.  

• Stel niet te hoge eisen.  

• Herhaal veel!  

• Geef complimenten  

• Praat niet te snel. Gebruik korte zinnen, maar geen kindertaal.  

• Noem het lidwoord bij het aanleren van zelfstandig naamwoorden.  

• Zeg iets zelf op de goede manier in plaats van het te verbeteren.  

• Las af en toe even een pauze in.  

• Wees flexibel 

We hopen dat jullie met de tips van deze avond weer wat verder kunnen komen in het begeleiden 
van je taalmaatje! 

 

Rabo club support actie 

Via de actie van de RABO afgelopen najaar hebben we € 58,64  opgehaald. Niet een heel groot 
bedrag, maar we zijn er toch blij mee!  Alle mensen die op ons hebben gestemd, hartelijk bedankt! 

 



Nieuwkomersdag Van Abbemuseum 

Het Van Abbemuseum heeft ons uitgenodigd voor een bezoek aan het 
museum. De precieze datum is helaas nog niet definitief maar het wordt 
waarschijnlijk eind januari. Het museum  is gestart met het project 
nieuwkomers en biedt onze taalvrijwilligers en hun maatjes een speciaal 
programma met o.a. rondleiding en informatie/activiteiten.  

Zodra datum en programma bekend zijn sturen we jullie de uitnodiging in 
een aparte mail. Een aantal jaar geleden zijn we ook al eens bij het Van 
Abbe museum te gast geweest en dat was bijzonder  leuk. Een aanrader 
dus!  

 

OPUS HB2 (Rasheed Araeen, 2017) 

Vrijwilligersuitje C'park Bata 

Met de aanmoedingsprijs van de gemeente organiseerde het bestuur 5 oktober een uitstapje naar 
het C'park Bata. Het bestuur wilde graag alle vrijwilligers een keer in het zonnetje zetten: tenslotte is 
het dankzij jullie inzet dat we anderstaligen kunnen helpen! 

C'park Bata waarbij de C staat voor 'community',  biedt bedrijfsruimte aan zeer diverse 
bedrijfsinitiatieven op allerlei gebied: dienstverlening, kunst, ambachten. In gebouw 32 lieten drie 
enthousiaste ondernemers ons zien hoe hun persoonlijke passie was uitgegroeid tot een eigen 
bedrijf(je). We kregen te zien hoe Giants' Pen persoonlijke vulpennen maakt, proeften bijzondere, 
traditioneel door PuurDutch gestookte likeurtjes en mochten zelf een geurend decoratief zeepje 
gieten bij Zeeptopper. Een boeiende, gezellige avond in een 'nieuw' stukje Best. 

 

 



Interessante webinars 

Via onze koepelorganisatie Het Begint met Taal kun je gratis 
interessante webinars volgen, die je weer kunnen helpen om je 
taalmaatje nog beter te coachen. We noemen een aantal: 

 

Webinar Online taalcoaching (9 januari 2023, 19.30-20.30u) 

Wat werkt goed bij online taalcoaching? Welke materialen en werkvormen zijn geschikt? Waar moet 

je rekening mee houden? Op deze vragen krijg je antwoord in deze webinar. 

Webinar eenvoudig communiceren = makkelijk praten (16 januari 2023, 19.30-20.30u) 

Ben je taalvrijwilliger of communiceer je vaak met anderstaligen… hoe spreek je dan zelf eenvoudig 

Nederlands? Als je je zelf hoort praten, denk je… dat klinkt best ingewikkeld, hoe maak ik het 

simpeler? Eenvoudig spreken is nl. een hele kunst! Hoe maak je korte én goede zinnen, zodat je beter 

begrepen wordt? Na deze webinar heb je meer inzicht in je eigen taalgebruik en ben je beter in staat 

om te ‘schakelen’ naar het taalniveau van een ander. 

Online training ‘Taalcoaching voor praktijkleerders’ (13 februari 2023, 10-13u) 

Taalcoaching voor deelnemers die nog niet (veel) naar school zijn geweest: hoe pak je dat aan? Wat 

werkt? Waar moet je rekening mee houden? En hoe kun je dat op afstand doen? Op deze vragen 

krijg je als coördinator antwoord in de training taalcoaching voor praktijkleerder. 

Webinar Interculturele competenties (15 februari 2023, 19.30-20.30u) 

Nieuwkomers die de Nederlandse taal leren hebben hun eigen culturele achtergrond en 

communicatiestijl; die heb jijzelf trouwens ook. Wil je uitleg over waarom er culturele misverstanden 

kunnen ontstaan en hoe je hiermee het beste kunt omgaan?  Deze webinar is een echte aanrader! 

Webinar SpreekTaal (28 februari 2023, 19.30-20.30u) 

Ben je taalvrijwilliger en op zoek naar materiaal om gesprekken te oefenen? Gebruik dan SpreekTaal, 

hét materiaal voor taalcoaching. Na deze webinar weet je precies wat SpreekTaal inhoudt en hoe je 

ermee kunt werken. Ook leer je de basis van NT2-didactiek. Via de coördinatoren kun je de deeltjes 

van de methode lenen om te gebruiken in je taalcoachtraject. 

 

Voor alle webinars geldt dat je je van tevoren moet opgeven via het extranet van Het Begint met 

Taal. Je kunt daarop inloggen met de volgende gegevens: 

Gebruikersnaam:  Best TV 

Wachtwoord:       Samenspraak Best  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie 

De komende weken houden we vakantie en is er geen spreekuur. Vanaf 9 januari 2023 zijn we weer 
elke maandag aanwezig. Heb je een dringende vraag, dan kun je ons mailen op appen. We proberen 
dan zo snel mogelijk te reageren. Ook het taalcafé begint weer op 9 januari. 

Achteraan deze nieuwsbrief vinden jullie op verzoek nog een uitnodiging van de bibliotheek. 

 

Allemaal fijne feestdagen toegewenst! 

Akkie en Marike  

Uit de Taalklas 

Iedere maandagavond van 18.00u tot 19.30u is er een taalklas in het Heerbeeck College. 
Dit jaar werken we met twee groepen. De ene groep bestaat uit mensen die vorig jaar al meegedraaid hebben in 
de taalklas, de andere bestaat uit instromers. 
We gaan er vanuit dat niveau A2 bereikt is, en we werken vandaar verder aan woordenschat, grammatica en 
andere taalaspecten. Ook alles wat uit de groep naar voren komt wordt besproken als het om cultuur, 
geschiedenis enz. gaat. 
We gebruiken hiervoor onder andere het lesboek In Zicht. Deze methode heeft online veel extra oefenstof. 
We verwachten dat je thuis werkt aan huiswerkopdrachten. 
Eind april sluiten we ons jaar af, om in september de draad weer op te pakken. 
                       
Marjo Meerman  en Nelleke Okkerse                                                          

 

 

 



        


